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Analýza stavu a rozvíjania sociálnej kompetencie u študentov učiteľstva 

ONDRIOVÁ Darina 

  

Abstrakt 

V predkladanej odbornej práci Analýza stavu a rozvíjania sociálnej kompetencie 

u študentov učiteľstva sa venujeme problematike pedagogickej praxe a jej vplyvu na rozvoj 

kompetencií študentov učiteľstva, konkrétne aj na rozvoj a potrebu sociálnej kompetencie 

v práci učiteľa. Zamerali sme sa na komplexný význam pedagogickej praxe pre študentov 

učiteľstva a v podkapitole sme pozornosť venovali  užšej problematike, ktorá sa vzťahovala na 

kompetencie študentov učiteľstva na FHPV PU, v rámci ktorej sme realizovali internetový 

prieskum.  

 

Kľúčové slová 

sociológia, sociálna kompetencia, sociálno-psychologický výcvik 

 

Abstract 

In the present work Analysis of professional development and social competence among 

student teachers to devote to the issue of teaching experience and its impact on the 

development of skills teacher trainees, namely the need for development and social 

competence in the teacher's work. We focused on the importance of a comprehensive 

educational experience for students and teachers subsection we pay closer attention to the 

subject, covering the competence of student teachers to FHPV PU in which we conducted an 

Internet survey.  
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Úvod 

     

V úvode by sme si mali pripomenúť a zároveň zdôrazniť dôležitosť sociológie ako vedy 

spoločenskej, ktorej základom je spoločnosť, zaoberajúca sa skúmaním spoločenských 

subjektov, spoločenských procesov a vzťahov medzi nimi, pričom je vnímaná ako veda 

konzervatívna na základe jej teoretického zamerania, ale nemožno ju tiež chápať izolovane od 

samotnej empírie, keďže má vlastné výskumné nástroje. 

Prehľad projektov na rôznych pracoviskách v sociálnej oblasti:  

Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF 

v Nitre, Kraskova 1949 74 Nitra realizovala tieto projekty: Akademická a praktická 

inteligencia slovenskej populácie rómskych detí 2006/2009, Ďalšie vzdelávanie učiteľov 

vybraných SOŠ v odbore Sociálna gerontológia 2007/2008, Podpora systému sociálnej 

ochrany Bosna a Hercegovina 2010/2011, Tradition and modernity in the Life-style of the 

“Visegrad countries“ 2003/2006, Aplikácia vybraných intervenčných metód v procese 

rozvoja kľúčových kompetencií a ich implementácia do metodologickej výbavy sociálnych 

vied 2009/2011,Evaluácia výsledkov procesu resocializácie klientov resocializačných stredísk 

v podmienkach Slovenskej republiky 2011/2013, Grundtvig – učiace sa partnerstvá – 

Multilaterálne partnerstvá 2007/2009, Sémanticky orientovaná elektronická učebnica Etiky 

sociálnej práce 2012/2014, Bezdomovectvo ako sprievodný negatívny jav našej doby. 

Teoretická analýza v aplikácii na využitie teórie pre študentov pomáhajúcich profesií 

2013/2015, Projects contributing to exchange of good practices 2013/2014 Fakulta 
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sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave realizovala: Together+ Projekt je zameraný 

na posilnenie spolupráce prostredníctvom výmeny informácií a skúseností z demokratickej 

tranzície, dobrého spravovania vecí verejných a procesu európskej integrácie. Aktivity 

projektu sa zameriavajú na rozvoj teoretických znalostí, praktického tréningu a vytvárania 

spoločných sietí.  

Filozofická fakulta  PU IEaSP (Inštitút edukológie a  sociálnej práce) realizovala: 

rok 2008 

Kvalita života v stratégiách sociálnej práce vo vzťahu k marginalizovaným skupinám: 

výmena informácií odborníkov o možnostiach zlepšovania sociálnej situácie 

marginalizovaných skupín, Učiaci sa región Prešovského samosprávneho kraja: aktivizácia 

inštitúcií v oblasti ďalšieho vzdelávania zamestnancov a obyvateľstva , Dobrovoľníctvo 

študentov v sociálnych službách: rozvoj a skvalitnenie dobrovoľníctva , Seniori v spektre 

súčasného sveta: súčasť vedecko-výskumnej úlohy VEGA                                                              

rok 2009/2011 

Etický monitoring fungovania verejnej správy na východnom Slovensku  

 

Analýza a rozvíjanie sociálnej kompetencie u študentov učiteľstva 

 

V rámci výskumu dizertačnej práce, v ktorej  centrum skúmania je súčasný stav 

kompetencií študentov učiteľstva a samotnej prípravy na pedagogickú prax pokladám za 

dôležité preskúmať aj to, aká je úroveň pripravenosti študentov učiteľstva  nielen po stránke 

teoretickej, praktickej, ale aj po stránke sociálnej. Opäť nadviažem na terminológiu 

sociológie, v ktorej sa osobnosť vníma ako produkt spoločenských vzťahov, konkrétny 

nositeľ týchto vzťahov, subjekt spoločenského života, člen určitých sociálnych skupín, 

element spoločenského systému.  

Na sociálnej pripravenosti študentov učiteľstva sa podieľa viacero elementov: sociálna 

motivácia, sociálna interakcia, sociálne prostredie a samotné využívanie vlastnej osobnosti, čo 

by sa malo prejaviť najmä v rámci sociálnej kompetencie osobnosti. V rámci sociálnej 

motivácie by sme si mali všímať sociálne potreby, ktoré sú po vzbudení motívom sociálneho 

správania, sociálne záujmy, ašpirácie (primeraná úroveň ašpirácie), hodnoty a ideály, sociálne 

postoje, sociálne spôsobilosti: spôsobilosti sociálnej percepcie, spôsobilosti sociálnej 

komunikácie, spôsobilosti asertívnej komunikácie, spôsobilosti zvládania interpersonálnych 

konfliktov a iných záťažových situácií či samotná tvorivosť. V rámci sociálnej interakcie 

zdôrazňujeme zdroje informácií v interpersonálnej percepcii, varianty sociálnej percepcie, 

sociálnu kategorizáciu, zložky a štruktúru komunikácie, komunikačné schémy, druhy 

medziľudskej komunikácie, možnosti či obmedzenia komunikácie, druhy a formy sociálneho 

správania, kooperáciu, súperenie či prosociálne správanie. V rámci sociálneho prostredia 

sledujeme interakciu osobnosť – mikroprostredie (malé skupiny) – makroprostredie (veľké 

skupiny), kritériá klasifikácie a delenia skupín, kvantitatívne a kvalitatívne hľadisko, normy a 

ciele skupín, vnútorné znaky skupiny - skupinová dynamika, napätie, súdržnosť, organizácia 

skupiny a postavenie osobnosti v skupine – pozícia, rola, status. Využívanie vlastnej 

osobnosti v práci učiteľa je v prvom rade podmienená odbornou kvalifikáciou. Odborné 

vedomosti, schopnosti, zručnosti, návyky, hodnotová orientácia a skúsenosti sú potrebné na 

výkon činnosti. A teda čo je podstatou sociálnej kompetencie? 

Predovšetkým ide o:  

 sociálne vlastnosti: dominancia (priebojnosť), afiliácia (priateľskosť), kooperatívnosť 

(predpoklad spolupráce), otvorenosť (otvorenosť voči skúsenosti), empatia (schopnosť 

vcítiť sa do duševného stavu inej osoby, jej spôsobu myslenia i cítenia), reflexivita 

(schopnosť sebareflexie) a i.  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Produkt
http://sk.wikipedia.org/wiki/Spolo%C4%8Densk%C3%BD_vz%C5%A5ah
http://sk.wikipedia.org/wiki/Subjekt
http://sk.wikipedia.org/wiki/Spolo%C4%8Densk%C3%BD_%C5%BEivot
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clen
http://sk.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1lna_skupina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Spolo%C4%8Densk%C3%BD_syst%C3%A9m
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 sociálne vedomosti a skúsenosti: predstavujú základ pre nadobúdanie a stabilizáciu 

sociálnych spôsobilostí (Hupková 2011a). 

    Zo psychologického hľadiska sa kompetencie (ich získavanie a rozvoj) vzťahujú ako na 

senzomotorickú, tak aj na kognitívnu a emotívnu (afektívnu) stránku osobnosti. Získavať 

kľúčové kompetencie znamená mať schopnosť učiť sa po celý život. 

 „Získavanie kľúčových kompetencií je celoživotný, individuálny proces, ktorý slúži k 

rozvoju osobnosti“ (Belz, Siegrist 2001, s. 168) 

Pod pojmom sociálna kompetencia sa rozumie:  

 súhrn všeobecných sociálnych schopností, zručností a techník skupiny či jednotlivca, 

ktorá sa formuje v priebehu vývinu jednotlivých subjektov a osobnosti človeka, 

 schopnosť využívať sám seba ako pracovný nástroj, osobné zaangažovanie, flexibilita, 

otvorenosť pri vyjadrovaní citov, postojov, široké spektrum osobných skúseností, 

schopnosť udržať si nadhľad nad problémom a správna sebareflexia, 

 schopnosť jednotlivca úspešne a efektívne interagovať s prostredím, ktorá sa prejavuje 

najmä v efektívnom riešení situácií a v správaní sa v určitých podmienkach,  

 schopnosť adaptovať sa na vzniknutú situáciu a zvoliť účinné formy a postupy 

správania.  

 súvisí so sociálnou zrelosťou osobnosti, ktorá v sebe zahŕňa také osobnostné vlastnosti, 

ktoré umožňujú jej pôsobenie v interakcii, vstupovanie do sociálnej interakcie a riešenie 

sociálnych situácií (napr. zodpovednosť za rodinu, schopnosť sebareflexie, pestovanie 

vzájomných zodpovedných vzťahov...), 

 je založená na schopnosti empatie a tiež na schopnosti udržania profesionálnych hraníc, 

čo predpokladá dodržanie určitej miery odstupu od role, ktorú profesionálne zastáva. Jej 

súčasťou je aj porozumenie sociálnym inštitúciám, ich pravidlám a nárokom. 

 Belz a Siegriest (2001) vymedzujú sociálnu kompetenciu ako schopnosť tímovej práce, 

schopnosť spolupracovať, zvládať konfliktné situácie a komunikovať.  

Nakonečný (1998) dodáva, že sporadicky sa sociálne spôsobilosti nazývajú tiež sociálne 

kompetencie. Tento pojem, ako autor uvádza, príležitostne zahrňuje určité profesionálne 

kompetencie a navyše nie je jasné, či existuje všeobecný faktor sociálnej kompetencie, lebo sú 

ľudia, ktorí dokážu viesť vtipné rozhovory, ale nevedia viesť efektívne poradu. Sociálne 

kompetencie sa vyskytujú v obojstrannom medziľudskom pracovnom vzťahu a sú ponímané 

ako účelové správanie riadené želanými výsledkami v pracovnom procese.  

Z rôznych definícií sociálnej kompetencie vyplýva, že jednotlivé zložky (alebo zručnosti) 

možno zaradiť do dvoch základných skupín 

 intrapersonálne zložky, vzťahujúce sa k osobnosti ako takej (sebaregulácia, 

sebakontrola, sebareflexia, zvnútornenie etických noriem, celková emocionálna zrelosť 

a pod.),  

 interpersonálne zložky, ktoré sa týkajú medziľudských vzťahov (empatia, tolerancia, 

komunikácia, poznávanie druhých, zvládanie konfliktov a pod.).  

 

 Prehľad prístupov k skúmaniu sociálnej kompetencie  

    

Ucelenú klasifikáciu prístupov k skúmaniu sociálnej kompetencie ponúka Výrost (2002), 

ktorý pri analýze definícií sociálnej kompetencie vyvodil tieto základné charakteristiky:  

 situačná špecifickosť- podlieha kritériám určovaným daným sociálnym kontextom, v 

ktorom sa správanie realizuje (isté správanie môže byť v jednej situácii posudzované 

ako vysoko kompetentné a v inej ako nekompetentné),  

 ontogenetická podmienenosť 

 vývin jedinca prebieha podľa istých zákonitostí, ktoré je potrebné rešpektovať,  
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 globálne definície(tendencia popisovať sociálnu kompetenciu ako unidimenzionálny 

konštrukt s dôrazom na dispozičné hľadiská) a špecifické definície(vymenovávajúc 

zoznam komponentov, spôsobilostí, zručností, pričom uprednostňujú plurál – sociálne 

kompetencie),  

 internálne hľadisko pri vymedzení sociálnej kompetencie (dôraz na vnútorné zdroje, 

napr. inteligencia, tvorivosť, osobnostné dispozície) a externálne hľadisko (význam 

vonkajších, sociálnych kritérií efektivity sociálneho správania ako napr. rešpektovanie 

sociálnych noriem, dosahovanie sociálne preferovaných cieľov).  

Česká autorka Oudová (2007, s. 24) tiež zdôrazňuje nejednostnosť prístupov k chápaniu 

sociálnej kompetencie a rozdelila postupy charakterizovania sociálnej kompetencie do troch 

skupín podľa spôsobu, akým ju vymedzujú:  

  ako súhrn sociálnych spôsobilostí,  

  ako efektívne sociálne správanie,  

  ako funkciu kognitívneho spracovania sociálnych informácií.   

Pri vymedzovaní sociálnej kompetencie sa podľa Kubeša (2004) objavujú tri prístupy: 

1.Poňatie sociálnej kompetencie ako súhrn určitých sociálnych schopností;  

2.Poňatie sociálnej kompetencie ako efektívne sociálne správanie;  

3.Sociálna kompetencia ako funkcia kognitívneho spracovania sociálnych informácií.  

Za najvýznamnejšie rozvinuté sociálne kompetencie, ktoré zahŕňajú sociálne vnímanie a 

často jeho úspešné pôsobenie, považujeme komunikáciu, počúvanie, zvládanie konfliktov, 

schopnosť rokovať, motivovať, poskytovať spätnú väzbu a empatiu.  

Za kľúčové sociálne kompetencie považujeme sociálnu inteligenciu a emocionálnu 

inteligenciu.  

Od budúceho učiteľa sa teda očakáva, že bude disponovať:  

schopnosťou empatického prístupu, schopnosťou komunikovať , schopnosťou asertívneho 

správania, schopnosťou nezaujatého, objektívneho hodnotenia , schopnosťou rozvíjať účinnú 

komunikáciu, počúvať a vytvoriť podmienky potrebné pre vznik otvorenej komunikácie. 

 

 

Význam sociálno – psychologického výcviku pre rozvoj sociálnej kompetencie 

budúcich učiteľov 

 

 Rozvoj sociálnych zručností budúcich učiteľov je úzko spätý s aplikáciou poznatkov 

sociálnej psychológie. Jednu z možností takéhoto využitia predstavuje dnes veľmi populárny 

a široko využívaný sociálno-psychologický výcvik.  

Podľa Nakonečného (1999) ide o metodicky založený nácvik určitých schopností sociálnej 

interakcie, ktorý sa na jednej strane rozšíril do oblasti psychoterapie a na druhej strane do 

oblasti psychológie organizácie, resp. riadenia.  

Sociálno-psychologické výcviky sa najčastejšie zameriavajú na sociálnu percepciu, 

sociálnu komunikáciu – verbálnu, neverbálnu, vrátane aktívneho počúvania, sociálnu 

interakciu, empatiu, zvládanie interpersonálnych konfliktov, asertívne konanie, zvládanie 

záťažových situácií, rozvíjanie tvorivosti a psychohygienu.  

Podľa Štětovskej (in: Komárková, Slaměník, Výrost et al. 2001) a Šoltésovej (2012)  

pomocou sociálno-psychologického výcviku môžeme:  

 rozvíjať všeobecné komunikačné a iné sociálno-psychologické dispozície  

 zvýšiť (rozvinúť) a tréningom kultivovať schopnosť reflexie seba samého a druhých 

ľudí  

 upozorniť jednotlivca na jeho silné stránky a rezervy v jednaní s ľuďmi  

 zmapovať osobný komunikačný alebo percepčný štýl  

 kultivovať vyjadrovanie a prijímanie emócií  
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 rozvinúť citlivosť k neverbálnej komunikácii  

 rozvinúť špecifické, sociálno-psychologické zručnosti  

 znížiť u daného jednotlivca rozpor medzi vnútorným ladením osobnosti a navonok 

vysielanými informáciami  

 potencionálne  prispieť k porozumeniu a dorozumeniu medzi rôznymi kultúrami  

 obohatiť prežívanie o rôznorodosť reality.  

Sociálno-psychologický výcvik avšak väčšinou nemôže:  

 zmeniť jedinca zásadne a od základu  

 vytvoriť „ideálnu” osobu či osobnosť 

 zaručiť život bez konfliktov  

 naučiť konať bez emócií  

 zaručiť úspešnosť v jednaní a komunikácii s hocikým a hocikedy  

 zmeniť jedinca pasívne  

 zaistiť, aby bol človek prijímaný a obľúbený všetkými ostatnými ľuďmi  

 ponúknuť univerzálne techniky, s pomocou ktorých zvládneme všetko.  

Rozvíjanie sociálnych zručností teda významne prispieva nielen k zvyšovaniu efektívnosti  

riadiacej činnosti, ale aj k humanizácii vzdelávania budúcich učiteľov, interakcie učiteľ – 

žiak, žiak - žiak, či vo všeobecnosti človek – človek a celej spoločnosti.  

 Je zrejmé, že sociálne kompetencie môžeme registrovať u každého. Ale na druhej strane, 

každá osoba má kompetencie inak rozvinuté a inak zamierené. Výsledkom sociálnych 

kompetencií je naučený postoj a spôsobilosť pre aktívne sebapresadzovanie a zvládanie 

pracovných problémov prostredníctvom používania kognitívnych a sociálnych schopností. 

Ideál verzus  realita 

Interpersonálny profil študenta učiteľstva počas priebežnej a súvislej pedagogickej praxe – 

na základe doterajších výskumov poukazujú na tieto zistené prejavy sociálnej kompetencie: 

prívetivosť, afiliantnosť, starostlivosť , úctivosť, extravagantnosť, plachosť, asertivita, 

odmeranosť, chladnokrvnosť, dominancia, introverzia a  manipulatívnosť. 

 

Záver 

 

Príprava študentov na učiteľské povolanie si naozaj vyžaduje premyslenú prípravu, a to 

nielen po stránke teoretickej, ale aj praktickej, aby sa zabezpečil komplexný rozvoj všetkých 

profesijných kompetencií budúceho učiteľa. V príspevku sme sa zamerali a bližšie 

špecifikovali podstatu sociálnej kompetencie, ktorej sa v mnohých ohľadoch v rámci prípravy 

na učiteľské povolanie nevenuje patričná pozornosť. Dávame do pozornosti nielen 

pedagógom, ale aj študentom, aby učiteľské povolanie vnímali aj z hľadiska sociálneho, kedy 

sa učiteľ dostáva každodenne do kontaktu nielen zo svojimi žiakmi, kolegami či rodičmi, ale 

aj so svojím okolím, čím sa stáva súčasťou spoločnosti, v ktorej by malo vládnuť vzájomné 

porozumenie a tolerancia.  
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